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EDITORIAL 

 Benvolguts socis; Des de fa ja temps, per aquestes dates ens reuníem diversos socis per tal de 
participar al campionat de minigolf i gaudir d’un bon esmorzar. Malauradament, i tal com ja va passar 
l’any passat, aquest any no serà 
possible degut a les restriccions 
del govern.  
 
Precisament, a causa 
d’aquestes restriccions i donat 
que no hem pogut fer cap 
sortida amb tots vosaltres, la 
junta ha decidit reduir la quota 
d’aquest any a 15 €. Aquesta 
quota anirà destinada al 
pagament de l’assegurança 
anual del club, així com al manteniment del compte bancari  i us serà passada a partir del 15 d’abril. 
 

PARAULES DE LA PRESIDENTA 
 

Hola a tots els socis i amics del nostre club. 
 
Ens fiquem en contacte amb vosaltres per 

comunicar-vos , que és i serà un plaer per a mi Judith 
Font ser la nova presidenta del Vespa Club Tarragona. 
Agafo el càrrec de presidenta amb la mateixa il·lusió 
que els presidents anteriors, per intentar realitzar les 
coses de la millor manera possible i que el nostre club i 
tots el que en formeu part ens seguim sentint dins d’un 
grup d’amics, com de col·laboradors, un grup de gent 
que ens agrada gaudir de la carretera i que fem tot el 
possible per gaudir plegats.  

 
Voldria agrair també a  totes les persones que 

en aquesta nova etapa i en les anteriors han dedicat el 
seu temps al nostre club i us demano ajuda per seguir 
fent les coses de la millor manera possible.  

 



 

 

Us voldria recordar qui forma part de la nova junta per un nou projecte d’èxit: 
 
Judith Font (presidenta)  
Juan Manel Mellado  (vicepresident) 
Ruben Marcos (secretari) 
Jose Manuel Rodríguez(tresorer) 
Luis Álvarez (vocal) 
Juana Camerino (vocal) 
Francesc Xavier  Montfort (vocal – Xarxes Socials)  
 
Entre tots volem seguir creant un bon ambient, en el qual siguem capaços de decidir i comentar les 

coses en les que no estiguem d’acord i que hi hagi un bon diàleg per entendre’ns entre tots . Volem 
promoure la participació de tots els socis en les activitats. 

 
Sabem que esta sent una època difícil per poder-nos veure però el Club segueix viu i reprendrem les 

activitats i reunions mensuals quan ens ho permeti l’estat d’alarma i sapiguem que estem segurs de poder 
gaudir plegats com ho hem fet fins abans de que aparegués aquest virus. 

 
Agrair de nou la confiança que doneu al club tant a mi com a la nova junta i comentar-vos que 

estem a la vostre disposició pel que necessiteu. 
 
 
 

EL NOSTRE PROGRAMA  
  

Degut a la pandèmia del Covid-19 que 
estem patint, i per les mesures restrictives 
aplicades pel govern, el club a decidit suspendre 
tota l’activitat fins nou avís. 

 
En el cas que es pogués fer alguna activitat, 

aquesta serà publicada al cartell d’anuncis del 
Motoclub, així com a les xarxes socials (Facebook, 
instagram). A més a més, i per tal de fer-ne la 
major difusió possible, s’enviarà un whatsapp a 
cadascun dels socis que tingui aquest sistema de 
missatgeria. 

 
Tot i que no podem fer sortides, el club 

segueix endavant, i el 1 de Juny hi ha programada 
una entrevista de ràdio online, la qual podreu 
seguir a l’adreça https://www.youtube.com/turismoenvespa 
      
      
  



 

 

NOTICIARI 

Informació nou impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecánica: 

Si no teníem prou amb la maleïda pandèmia que ja fa més d’un any que ens acompanya, 
malauradament també ens arriba un nou impost pels nostres vehicles i que aquest any ja haurem de fer el 
primer pagament. 

 
Aquest impost és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, l’objecte del qual és gravar les 

emissions de diòxid de carboni que produeixen aquests vehicles i que incideixen en l’increment de les 
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.  

 
L’impost es gestiona mitjançant padró i és elaborat i aprovat per l’Agència Tributària de Catalunya 

a partir de les dades de què disposa. El calendari provisional d’aquest impost és el següent: 
 
- 1 de maig: publicació del padró provisional 
- 4 de juny: data límit per presentar al·legacions (sol·licituds de modificació) 
- 1 de setembre: publicació del padró definitiu 
- A partir del 15 de setembre, inici del període de pagament 
 
Quants diners hauré de pagar per la meva vespa? 
A l’exercici 2020 els turismes i motocicletes tributen a partir de 120 g/km d’emissions de CO2 i les 

furgonetes tributen a partir de 160 g/km. Per a l’exercici 2021 el turismes passaran a tributar a partir de 95 
g/km, i les furgonetes  a partir de 140 g/km. 

 
L'import es determina mitjançant una fórmula (càlcul teòric de grams de CO2 per km a partir de les 

característiques) i unes taules que assignen un "preu" per gram CO2/km en euros. L'import exacte en cada 
cas, resta pendent de la publicació del cens de vehicles afectats per l'impost, prevista al maig. 

 
Puc acollir-me a alguna bonificació per tal de no pagar l’impost? 
En el cas de les nostres vespes, la llei preveu dues bonificacions per no pagar aquest impost: 
 
1. Els vehicles amb matrícula de vehicle històric, d’acord amb el que disposa l’annex XVIII del 
Reglament general de vehicles, gaudeixen de la bonificació del 100% de la quota íntegra. 
 
2. Els vehicles clàssics gaudeixen de la bonificació del 100% de la quota íntegra. 
 
2.1 Té la consideració de vehicle clàssic el que compleix tots els requisits següents: 
 Té una antiguitat mínima de 30 anys en la data de meritació. 
 El seu tipus específic, definit en la legislació nacional o comunitària corresponent, s'ha deixat de 

produir. 
 El seu estat de manteniment és correcte des d'un punt de vista històric, resta en el seu estat 

original i no s'han modificat de forma substancial les característiques tècniques dels seus 
components principals 
 



 

 

2.2. Per gaudir de la bonificació, el o la contribuent ha d'aportar un certificat d'idoneïtat emès pel 
club o associació automobilística corresponent. Per obtenir el certificat el o la contribuent ha 
d'aportar al club o associació la documentació següent: 

 Permís de circulació del vehicle, llevat que el vehicle no en disposi per estar exposat en un 
museu. 

 Fotografies actuals de l'exterior, de l'interior i del motor del vehicle 
 Document acreditatiu del compliment dels requisits de l'apartat 2.1, signat per la persona 

que sigui responsable de la inspecció ocular esmentada en el club o associació al qual 
pertany el propietari o propietària del vehicle. 
 
Aquest certificat d'idoneïtat l'ha de validar la Federació Catalana de Vehicles Històrics amb 
caràcter previ a la presentació a l'Administració tributària. El certificat té una validesa de 10 
anys, si no hi ha canvi de titularitat del vehicle, supòsit en el qual l'ha de renovar la nova 
persona titular. 
 
El director o directora de l'Agència Tributària de Catalunya ha d'aprovar, mitjançant 
resolució, el model del certificat d'idoneïtat i la forma de presentar-lo a l'Agència Tributària 
de Catalunya 

 
 
 Com a hores d’ara l’import d’aquest l’impost no està gens clar, des del Vespa Club Tarragona 
recomanem esperar, al menys aquest primer any, a que arribi el primer muntant per saber quant s’ha de 
pagar per cada vespa. Un cop ho sapiguem, i si val la pena, en properes circulars informarem de com s’ha 
de fer el tràmit per tal d’elaborar el certificat d'idoneïtat de la nostra vespa i poder gaudir d’aquesta 
bonificació. 
 

Podeu trobar més informació sobre aquest impost: https://atc.gencat.cat/ca/tributs/impost-
emissions-vehicles/ 
 
Properes reunions: 
 

Degut a les mesures restrictives del govern, també queden suspeses les properes reunions. 
Un cop el govern ho permeti, ho informarem per les xarxes socials i whatsapp. Aquestes reunions passaran 
a ser a les 19:30 hores, i com ja era costum únicament el primer dijous hàbil de cada mes. 
 

Recordar els telèfons habituals de contacte amb el Club:  
 

677689323 - Srta. Judith Font Salvat (Presidenta) 
667 957620 - Sr. Mellado (Vicepresident) 
609362599 - Sr. Ruben Marcos Lezcano (Secretari) 
606 319295 -Sr. José Manuel Rodríguez (Tresorer) 
626710521 - Sr. Luis Álvarez  
 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 


